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 ۰۳/۰۳/۶۳۰۲        «عمرزی»مصطفی 
 

 تا شکستن مرز گستاخی گی دهن گندیدهاز
 

 (!هار شده اند ،سقازاده گان)
 

طبق سننننند اهدای گرهنآی  ا  را به یکی از بزرفا  گرهن  و  (حقیقت خورشییییید) یکی از کتاب هایم پس از چاپ
  در ا« مرد سیاسد»  اما صفد «گرزانه مرد سیاسد و گرهن  بود»ای  اهدا  دب ما  تقدیم کردم. جمله ی یادفارا

منظور « سنننیاسننند ام را نمی پسنننندم  زیرا بر ما تامی. شنننده اسننند.:» شننند که عکس العملیتبسنننم یز ازرده فی  
جامعه ی اگغانی سننند که در تنوا بازاری تری  اشنننکا.  در اد بدتری  تعاری  علم  فوینده  هجو سنننیاسننند زده فی

سنند سننقوط کرده اسنند. اسننرد سلم به دسننتانی که می کوشننند از مزید ظرگید گکری  طبیعد و ودای  ال ی را سننیا
س و اندوهی می ماند که باید همواره از عقب عینز که سلم پردازا  بارانیم  به یأ  ادبیاد کنند  برای نسنننننننلی از ما

ثور اغاز می شود  کمید کار گرهنآی ما کم  7ز سیاه سیاسی در نوبد ا  رسید. شاید پا به پای بارا  تامیلی که ا
گرهنآی  میال  به نف  سنننیاسننند ها و  -نباشننند  اما به جراد می توا  ففد کیفید ا  در مقایسنننه به ارثیه ی تاری ی

 ینمای کار گرهنآی اگغانی  استمرار و سماجد بر ارایه ی ادبیاد سیاسهایی سد که در پیامد ا  ها  دور ایدیالوژی
ارایه شود  نباید بسیار نارااد  دارد  اما افر در تنوا اه. ج الدب ره ببرد  سواره  ه افر از سواد نویسندهمی شود ک

رسانه یی ما شده اسد  چرا س ی   غیر منطقی و رکیز  -شد که ا  چه به نام تبیی  ادبیاد سیاسی  وگرد گرهنآی
 اسد. 

سقاوی   ر و گعالید های گرهنآی ما در انواا سرار دارد و به یاد کمید ا باهنوز از مرده پرستی و سبرکشی جنبم 
فذاشنننننننتند تا بدانیم  یری تند و از ری د چ ره های مناوس  ود  درس های دیآرها داریم که چه فونه در جاده 

سراء و سصنننننننباد  ودشنننننننا  ندارند   دزدا  و غرچه فا   س رمانا  تنظیمی نوا غیر اگغانی  ایثیتی گراتر از هما 
کسننوتا  سننتمی در اد سننقوط سننقاوی را با پکو. دارا  و دسننتما. فردنانی  رهروا  ج الد و نادانی که اکنو  پیم

ی اضنننور اسننند  پس از برپایی نمایشننناد سنننقاوی و انا  در ایا ی کند که هرکدام اعمالنامه ی دو  بود م معرگی
وارد گاز دیآری از هرج و مرج اجتماعی شننده اند که افر کسننی از میا  انا  دسنند پروردفا  اجنبی  سننقازاده فی 

می داشننند  مان  می شننند در چند سدمی هزارا  عدو و عداوتی که ادرس مشننن س نمی شنننناسننند  بر ا  ملی شنننعور 
شکا. ا  اسد. پ م تصاویر بی ن اید شرم اور  جاهالنه و نیاگزایند که اینز هجوم مشک. از ا دشواری هایی ما

ورانه ای که نشننننا  می دهد سننننورا  نشننننینا  سننننقاوی پس از ارما  های مقاومد در کوه ها و دشنننند ها  اینز مز
فنده فی انا   نافزیر باید تشکیالد شاروالی را در و مدگوا  د که فشد شبانه می زنند و از سی کورموشانی را مانن

م می پ  را پاک کنند که شننبنامه ی مرداری زرگ کنیم که به دور از دسننترس تیم ف. مرجا   کثاگاد کسننانیادی ب
 کنند. 

یاری در بس سا د اجنبی   مجموعه ای از ُاس  نآارم سقاوی به اوزا  ستمی  کلکانی و ربانی «ما اگغا  نیستیم»
له غرچه دنباچرا برای ای  طایفه ی  از نقاط شنن ر کاب.  کثاگد زباله های دیآری سنند که یکی از  ود نمی پرسنند 

انی ی ی  انسکه ای برویم که افر هرکسی بر اساس س م امتیاز گرهنآی  تاره   موس  می دهیم و چرا به تررو اجنبی
می   یاجنببادرا    اطر هان م ب  اناصنننننارد  اینا  برای سنننننقاوی  دزدی  چور   یاند و و وجدانی  ویم ب واه

اجنبی با آنان بنویسیم و خوش  که باید سرنوشت مملکت را در حضور ؟مگر بهای این بهایم چند است    واهند. 
  باشیم که در تمامی مواد آن، نه افغان بمانیم، نه افغانستان بماند و نه از تاریخ ما، خبری باشد.

وبه منز.  کج شننند ام سنننا. فذشنننته  بار 51همی  که با طیفی از سشنننر اقیر و بدنام  ای  کشنننور و ملز اداس. در 
اراذ. و  «غیر مسنننتقیم»راه بارا  زده از ند و فروهز  ای  و نکه ااال مرز فسنننتا ی بشنننک ؟  بس نیسننندنرسنننید

د که معلوم اسد برای رسید  به ب شد  از راه دوز  نمی روند. هنوز جرااد ناوبام  به صراطی  ژاژ واهی کن
بر د.  ا اجتماعی و سیاسی انگرهنآی  بی شرمانه تری  توهی  ها  گااشی ها  بی ادبی ها و پلید تری  نوا اضور 

که بدو  شنننز معاد. ا  را با سبو. گام های رکیز  مناسنننب ا  د.  واسنننته های کنند که  هر اگغا  دردمند اسننند
می شود گکر می کند سقاوی   راسانی  پارسی و اریایی  شانی سد    مدعیگماشته شده غرچگانطایفه ی    وستی

جس ن ا  چند کلمه بپذیریم  هرفز زیب کسانی نیسد که با دو بار ااکمید ناس برای که افر چیزکی در اد نجابد 
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ربانی(  ودشننننا  و وز  شننننا  را در میزا  ارزم های اگغانسننننتا   وز  کرده اند و اتی در میا   -و پلید )کلکانی
 زباله ها نیز جای پایی  دارند. 

  ی رده  فندیده فی های گرهنآی  رسنننانه یی و ادبی را تام. کردیم  زیرا تع د داده بودیم که در تارتری  تکدر تع
سااد نیز توجیه می شننننود  اما برای ا  چه اکنو  شننننروا کرده اند  به زودی اجندا و برنامه دیموکراسننننی در اد و

مزید ب واند و از  برای ما امده از ایرا  هایی درسنند می کنیم که افر کسننی با ادعای  راسننانی  اریایی و پارسننی
 د: ا  چه میسنبله  کلکانی و ربانی  سود سیاسی در اناصار دولتی ببرد  جواب ما واضح باش 58ثور   8مدرک 

 نثار دشمنا  ای  کشور می کنیم. گرماید  به گام های رکیکی می مانند که 
ا م»به زودی به سنننران فند سنننقاوی بروند و با پاک کرد  جمالد  -ای  ااکمید بی ایثید می  واهیماز شننناروالی 
ر د ی ارزم های  ودما  گرصنننند نسننننازند تا با تداعی تاریق کریه سننننقازاده فا   ارمتی را که برا«افغان نیسییییتیم

رعاید مصنالح  نثار انا  می کنیم بشنکنیم و در معامله ی به مثا.  کسنی از دوسنتا    وب ففته بود: ب تر اسند در 
 استید! بلی، شما ... ی  انا  بنویسیم: پایا  جمالد س

 راه ا. و چند پیشن اد:
هرچه زودتر اداس. روند تسنویه ی اسناب با سنقازاده فا  از ا  اداراد دولتی اغاز شنود که در راس ا  ها  -

 نیستند. 

سننقاوی انا  برای رگ  الوده فی ها  از اصننو. اسننت دام اداراد دولتی  -در جذب اگراد نو  پیشننینه ی تنظیمی -
 اگغانستا  شود. 

 اضور انا  در میادی  ملی و رسمی. سط  روابط اجتماعی با سقازاده فا  و تاریم  -
 زنده فی انا .    من  داد و ستد با سقازاده فا  و نظارد ارفا  های امنیتی از شیوه ی کاری و  -
 «.اتباا درجه دوم»تدویر جلسه ی گوری اعضای شورای ملی برای تصویب سانو   -
 می شوند.و ضد ملی سقاوی که مرتکب ادبیاد وسیح ضد اگغانی  ا دستآیری اوباش -
 . سقاوی -برای پاس آویی و معامله ی به مث. در برابر هتاکی ها و فستا ی های ستمی ملی اجماا گرهنآی -
) دسنند اموز اعضننای سننقاوی و سننتمی مانند پدرام ب صننوسبه  -اسننییو سنن من  گعالید رسننانه یی  گرهنآی -

 .اجنبی(
عالم کند و دولد با مراجعه به ملد و تبیی   طراد ناشننی از زیاده رویی های سننقازاده فا   بسننیج ملی را ا -

به موس  و اساس در رسوایی  نفی و طرد سقازاده عکی العم. بر تمامی اگغانا  اسد تا در تمام والیاد اگغانستا  با 
 فا  بکوشند.

د ما اگغا  نیسننتیم در دیوار ها و تعمیراد شنن ری( هرچند از وسااد فروهز ارکد شننرم اور ا یر )نوشننت  جمال
شننننننود چنانچه با ترگند هراسنننننناند  تکنوکراتا  اگغا  از  سبو. نباید در ادیمدعی گرهن  باال  اکاید می کند  اما 

مسننناله ی فسنننسننند و اشنننوب  اناصنننار   یاند ها و دزد ها را تداوم ب شنننیدند. در واس  با فرایم به هرج و مرج 
سقازاده فا   در  سبد به  به مث.  اوج می فیرد  ب. فروهز اناصارطلب  عکس العم.عمومی  نه گقط تنفر عامه ن

تامی. شده اسد  با از دسد داد   ای جامعه ی ج انی بر سیستم دولتیکاری ه ه تا مغز است وا   با زور و ندانمک
و چپاو.  سننننته فی دارد  به زودی با تاراجاضننننور جامعه ی ج انی  ب ها گقط به تمامی امتیازاد دولتی که بقای ا 

مسکونی و تجارتی  در همه های . ها   انه ها و وااد ی مواجه  واهند شد که از  غصب زمی  تا اعمار بلندمنزیها
پو. های دزدی به ثبود رسنننننانیده اند و بقای ای  االد  بسنننننته فی به  و جا  اضنننننور ننآی   ود را با ای  و می.

و سواد  می  واهند جامعه را بی ثباد کنند. در  غرچهشنعور انا  در سبو. واسعید هایی سند که اکنو  با بسنیج چند 
 ظرگیدا  نیز با  ا که می دانیم ظرگید های سنننننننقاوی  همانند ااکمید مال ربانی  در افظ بند تنبا   ودشننننننناالی 
مردما  چند منطقه ی کاب. می شننننود   ی ها و فسننننتا ی ها  گقط باعو تشننننویممشننننک. دارد و درامه ی هتاک اسلیتی

ه فی بارا  سقازاده فا   در اموری مصر  کشیدهزار مشک. دارد  باکه اجازه ندهیم ظرگید کلی جامعه در االی 
نآه  سنننقازاده فا  را در اد مصنننر  پارو  «مصنننر  مدگوا  هما  زمی  های ترکاری سننند.»شنننود که می دانیم 

 را ش ری سازند. داریم و اجازه ندهیم فند شا 
  

شا   جنبیابه نف  بادرا  بعدی را که زمینۀ اشوب  می بینیدرا  سقاوی جدید ه فی هایاز فند ننآینیتصاویر ذی. در 
ردا شده اسد که گ اگزو  تاجای. واقارد ان ا در بد. پو سبااد  .اند براه اندا ته ستا ملد یز پارچۀ اگغانی  در ب
 ! بیآانآا ..... د  ..ازنده ب   مرگ بر اگغانستا   واهند نوشد  با اگت ار ! بی شرمانه . امروز مث
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